
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 29.06 Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła 
1800 1) + Tomasza Litwina (1 r. śm)  
        2) za Parafię  
1900 + Mieczysława, Tadeusza Kowalskich  
Wtorek 30.06 Wsp. Świętych Pierwszych Męczenników św. Kościoła Rzymskiego 
1800 1) + Piotra Pędzika  
       2) + Tadeusza Kwaśniewskiego - zam. Kazimierz Wierzbicki z małżonką  
1900 + Jana, Kacpra, Józefę Sroka, Katarzynę, Franciszka, Mariannę, Zdzisława i zm. z r. 
Stachurów, Wiesława Kołodziejczyka, Stanisława Seweryna zam. rodzina  
Środa 01.07 Dzień Powszedni   
1800 + Władysława Dyragę z int. żony z dziećmi   
1830  W 18 r. urodzin Julii Giemzy  
Czwartek 02.07  Dzień Powszedni   
1800 + Mariana, Irenę i ks. Edwarda Nowaka  
1900 + Stanisława Rozparę, Jana,   Stanisława Adamczyka i Władysława Bentkowskiego z 
int. wnucząt  
Piątek 03.07 Święto św. Tomasza, apostoła 

1800 + Stanisławę, Danutę, Henryka, Bogdana Stachurów z int. rodziny  
1900 + Aleksandrę Zacharz i Zofię Więckowską  
Sobota  04.07 Dzień Powszedni 
1600 Ślub: Katarzyna Dominczak i Sebastian Piórko  
1800 + Kazimierę (r. śm), Mariana, Janusza Misior i zm. z r. Misiorów  
Niedziela 05.07 XIV Niedziela Zwykła 
800 + Dziękczynna w 70 r. urodzin męża i 33 r. urodzin syna – z prośbą o zdrowie i opiekę 
Wszystkich Świętych  
1000  + Bożenę, Mariannę, Stanisława Tkaczów z int. syna Jana z rodziną  
1200 za Parafię  
1600 + Floriana i Tomasza Litwin 

 

Parafia pw. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica 

parafia.brzeziny.org.pl    e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com 
nr tel. ks. Proboszcz 41 311 42 59,  ks. Wikariusz 41 311 48 98 

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy  
08 84930004 0070 0205 4104 0001 

 

D  O    U  Ż  Y  T  K  U    W  E  W  N  Ę  T  R  Z  N  E  G  O  

  

 

 
 

 XIII Niedziela Zwykła 
28 czerwca 2020 r. Nr 31 (605) 

 

 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania: 2 Krl 4, 8-12a. 14-16a /  Rz 6, 3-4. 8-11   Ewangelia: Mt 10, 37-42 
Jezus powiedział do swoich apostołów: «Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie 
jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto 
nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, 
straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyj-
muje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako 
proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, na-
grodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych naj-
mniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagro-
dy». 

Kazanie espresso… 
Jeśli umarłem dla grzechu, a żyję dla Boga w Chrystusie – na podobieństwo Chrystusa bez-
interesownie miłuję mych bliźnich. Wprawdzie za każdy dobry czyn Bóg pragnie mi dać na-
grodę – choćby za podanie kubka wody spragnionemu. Ja jednak, czyniąc dobrze, nie po-
szukuję już wynagrodzenia. Czynię dobro, ponieważ kocham obdarzanych tym dobrem.  
A moja miłość znajduje nagrodę w mej dobroczynności. Jak bogata kobieta, przyjmująca 
Elizeusza, nie pragnęła nagrody od proroka. Czyniła mu dobrze ze względu na niego sa-
mego. Tak też i my czyńmy dobro ze względu na tych, których dobrem tym obdarowujemy. 
Jeśli jednak oni pragną okazać nam wdzięczność – przyjmijmy ją. Przyjęcie daru jest rów-
nież formą okazania miłości. Nie mówmy więc „nie ma za co”, lecz raczej „cieszę się, że 
mogłem Tobie pomóc”.                                                                                        /o. J. Bocian/ 
 

Krzyż wpisany w naszą drogę życia 
 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Teodozję Sta-
churę z Nidy i Stanisławę Kaczor z Brzezin, które odeszły do domu Ojca. Niech 
odpoczywa w pokoju † 

Extra… 
× 28.06.1245 – Rozpoczął się Sobór lyoński I. 
× 29.06.1939 – W Warszawie odsłonięto Pomnik Syreny 
× 30.06.1891 – Uruchomiono pierwszą elektrownię we Wrocławiu  
. 



A w parafii… 
▪ Z naszej Parafii w ubiegłym tygodniu Pan powołał do wieczności śp. + Teodozję Stachurę  
z Nidy – Jej pogrzeb planowany jest na wtorek i + Stanisławę Kaczor z Brzezin – ten po-
grzeb zaplanowany jest na środę na godz. 14.00 Módlmy się: „Wieczny odpoczynek….”. 
▪ W tym tygodniu przeżywamy w poniedziałek Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła,  
a w środę Święto św. Tomasza Apostoła. 
▪ W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź godzinę 
przed Mszą św. 
▪ Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 8 spotkanie Róż Różańco-
wych. 
▪ Zapowiedzi: 
- Kaczor Piotr z Parafii św. Stanisława b. m. w Starochęcinach i Ksel Milena z naszej Parafii. 
Zapowiedź 1. 
- Piotrowski Bartosz z naszej Parafii i Sikora Aleksandra z Parafii św. Stanisława B. M. w 
Bodzentynie. 
- Baran Piotr z naszej Parafii i Pisarczyk Monika z Parafii św. Kazimierza w Bilczy. Zapo-
wiedzi 2. Ewentualne przeszkody prosimy zgłaszać duszpasterzom. 
▪ W tym roku inaczej odbywało się zakończenie roku szkolnego. Dziękuję rodzicom, którzy 
zatroszczyli się, przypomnieli i dopilnowali dzieci, żeby skorzystały z sakramentu spowiedzi, 
podziękowały Panu Bogu za przeżyty czas nauki i prosiły o łaskę na czas wakacji. Czy jed-
nak wszyscy rodzice, dziadkowie troszczą się o religijne wychowanie dzieci? 
▪ Dziękuję za posprzątanie kościoła. Z Kowali wczoraj przybyli: Boniatowski Leszek i Beata, 
Wicik Janina, Kubicki Wiesław i Maria, Szumilas Krystyna, Posłowska Renata. W najbliższą 
sobotę proszę kolejne rodziny z Kowali. 
▪ Dziękuję za składane ofiary na kościół. 

Felieton… 
Przyjaźń – jaźń przy jaźni 

„Przyjaciel kocha w każdym czasie, a 
bratem staje się w nieszczęściu”. Ten 
fragment modlitwy brewiarzowej na-
wiązuje do pełnej życzliwości relacji 
między Dawidem a Jonatanem., sy-
nem Saula, zaciętego wroga Dawida. 
Jak mówi fragment Pierwszej Księgi 
Samuela „Dusza Jonatana przylgnęła 
całkowicie do duszy Dawida (…) Jo-
natan zaś zawarł z Dawidem związek 
przyjaźni, umiłował go bowiem jak 
samego siebie” (1 Sam 18-23). Jak 
widzimy w dalszej części tej księgo, 
Jonatan wstawia się za Dawidem i ra-
tuje mu życie. 
Również w Nowym Testamencie nie 
brak opisów przyjaźni. Sam Jezus w 
czasie Ostatniej Wieczerzy mówi do 

uczniów: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swo-
ich.” (J 15.13). Jako cechę przyjaźni wymienia szczerość i otwartość: „Już was nie nazywam 
sługami, bo sługa nie wie co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem 
oznajmiłem wam wszystko co usłyszałem od Ojca mego” (J 15,15) 
O przyjaciół możemy w modlitwie Boga prosić. Jak mówi kolejny fragment modlitwy brewia-
rzowej: „Modlimy się za nieprzyjaciół, a modlimy się po to, aby się stali braćmi”.           /MS/ 

Boży człowiek… - św. Teobald z Provins (1 lipca) 
Teobald (znany także jako Tybald, Dypold lub Thiebaut) urodził się ok. 1017 r. w Provins 
(Szampania), w rodzinie hrabiowskiej. Pomimo takiego pochodzenia nie podjął służby 
rycerskiej. Ze swoim przyjacielem Walterem udał się najpierw do klasztoru Saint-Remi w 
Reims, potem do Pettingen, w Luksemburgu, gdzie na swe życie zarabiał jako murarz i 
parobek. Stamtąd wyruszył razem z Walterem na pielgrzymkę do Santiago, potem do 
Rzymu. Chcieli się także udać do Ziemi Świętej, ale w czasie pobytu we włoskim Salanigo 
Teobald na skutek praktykowanych umartwień zapadł na zdrowiu. Biskup Vicenzy, 
zorientowawszy się w jego wiedzy i cnocie, wyświęcił go wówczas na kapłana. Został 
następnie u kamedułów mnichem-eremitą. W pobliżu jako eremitka osiadła potem także 
jego matka. Teobald zmarł w Salanigo 30 czerwca 1066 r. Pochowano go najpierw w 
katedrze w Vicenza, potem w opactwie w Vangadizza. Brat Arnulf, który był opatem w Sens, 
także uzyskał dla swego klasztoru jego relikwie. Kanonizował Teobalda w 1073 r. papież 
Aleksander II. Potem czczono go jako patrona węglarzy, dzięki czemu stał się również 
patronem karbonariuszy. 

Znaleziono… 
„Mnie to kadzą – rzekł hardzie do swego rodzeństwa siedząc szczur na ołtarzu podczas 
nabożeństwa. Wtem, gdy się dymem kadzidł zbytecznych zakrztusił, Wpadł kot z boku na 
niego, porwał i udusił” - /fraszka abp Ignacego Krasickiego prymasa Polski w latach 1795 -
1801/ 

Czy wiesz, że…  
1) Prezydent USA John F. Kennedy w 1962 r. wezwał do siebie Pierra Salingera i poprosił 
go o sprowadzenie 1000 Kubańskich cygar Petit Upmanns. 7 lutego 1962 r. Salinger wniósł 
do gabinetu owalnego 1200 cygar i wręczył je prezydentowi. Po tym prezydent wyjął z szu-
flady dokumenty i podpisał je był to dekret o zakazie importu wszelkich kubańskich produk-
tów przez Stany Zjednoczone.   
2) W Grekokatolickiej katedrze w Blaju 21 czerwca tego roku został wyświęcony na biskupa 
najmłodszy katolicki biskup świata archidiecezji Făgăraş i Alba Julia jest nim 38-letni Cri-
stian Crişan 

Zamyśl się… 
 „Ważne jest, aby polski katolicyzm, tak mocny 
życiem wiary, miał także tę siłę intelektualną, 
która podejmuje dialog z wszystkimi nurtami 
współczesnej myśli.”       /papież Benedykt XVI/  

Uśmiech 
Proszę pani, czy Jaś jest w domu? - Tak, 
ale leży w łóżku. - Czy na coś zachoro-
wał? - Nie, ale jutro ma klasówkę z ma-
tematyki, więc czeka na gorączkę. 

Coś dla ducha… 
„A gdyby tak…”” 

Pomyślmy sobie, co by się stało, gdyby pewnej niedzieli, w czasie Mszy świętej dla dzieci 
pojawił się nagle Pan Jezus, taki piękny jak na Górze Przemienienia, kiedy pokazał się ucz-
niom. Ksiądz rozpłakałby się z radości. Niektóre dzieci zaczęłyby się spowiadać na cały 
głos: - Religii się nie uczyłem; szybę zbiłem; za bilet nie zapłaciłem. Jestem głuptasem, je-
stem głuptasem, jestem bardzo wielkim głuptasem. Na pewno wiele dzieci opowiadałoby 
Jezusowi o swoich grzechach. Może niektóre mówiłyby chórem: „Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus”. Może ksiądz chciałby od razu budować nowy kościół z jeszcze wyższymi 
wieżami. Na pewno Jezusa widzą teraz ci, którzy są w niebie. Jeszcze jaśniejszego niż na 
górze Tabor. Widzi Go Matka Boża, święty Józef, widzą wszyscy aniołowie i śpiewają: „Do-
brze nam tu jest”. Nie widzimy teraz Pana Jezusa, chociaż ksiądz podnosi Go wysoko w 
czasie każdej Mszy świętej. Kiedyś zobaczymy Go w niebie. Teraz Pan Jezus chce, żeby-
śmy Go nie widzieli, ale myśleli o Nim.                                                       /ks. J. Twardowski/ 

 


